
 

• Колико ученика млађих разреда има ИОП из једног предмета ? 

______________________________________________________________________________________ 

• Колико ученика старијих  разреда има ИОП из једног предмета? 

______________________________________________________________________________________ 

• Колико ученика млађих разреда има ИОП из  више  предмета? 

______________________________________________________________________________________ 

• Колико ученика старијих разреда има ИОП из више предмета? 

______________________________________________________________________________________ 

• Које активности је школа предузела у циљу отклањања физичких или комуникацијских препрека 

за децу са сметњама у развоју. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

• Уколико школа није предузела мере и активности ради отклањања физичких или 

комуникацијских препрека за децу са сметњама у развоју, неведите који су то разлози који су 

онемогућили уклањање препрека? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

• Колико педагошких асистената ради у школи? 

______________________________________________________________________________________ 

• Која наставна средства  се користе у школи у раду са децом са сметњама у развоју? (заокружи) 

• Школа је набавила посебна наставна средства, за рад с ученицима са 

сметњама у развоју 

• Школа користи наставна средства која позјамљује из школе за децу са 

сметњама у развоју и са којом има потписан протокол о сарадњи 

• Школа користи постојећа наставна средства   

______________________________________________________________________________________ 

• Са којим потешкоћама се школа суочава приликом обезбеђивања квалитетног образовања за 

децу са сметњама у развоју и децу са инвалидитетом 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

• Да ли Ваша школа има потписан протокол о сарадњи са неком од школа за децу са сметњама у 

развоју, са којом и у чему се огледа сарадња између школа? 

 

 

• Да ли постоји нешто у Вашој школи по чему сте специфични, посебни и чиме се можете 

похвалити а односи се на образовање деце са сметњама у развоју у Вашој школи? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Датум,__________________________ 

Назив школе_______________________ 

 

 

 

 

 
Форум београдских основних школа 

Змаја од Ноћаја 9/1 

11000 Београд 

Тел/Фаx: +381(0)11-26-33-460 

 e-mail: forumi@eunet.rs 

ПИБ: 100042976 

Бр. рачуна: 170-736-37 

A Н К Е Т А 

 

Овом анкетом, желели бисмо да установимо ниво 

достигнутих промена  у школама након 

доношења законских решења у циљу увођења 

инклузивног образовања. 

 


